
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/23/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর কোবি হ াকল অোবলসার আইর্ স্বাক্ষর করম্বের্  

  

আইর্ (S.7132B/A.10018) সু্কলগুবলম্বক বর্রাপত্তা পবরকল্পর্ার অংে ব সাম্বি র্ীরি 

পোবর্ক অোলার্ ন বসম্বের্গুবল বিম্বিচর্া করম্বে  ম্বি  

  

বিপজ্জর্ক র্ার্ুষম্বের হিম্বক িন্দকু েমূ্বর রাখার জর্ে সেে প্রসাবরে হরড ফ্ল্োগ আইম্বর্ 

েক্তিোলী জর্বেক্ষা প্রচাম্বরর পবরকল্পর্ার রূপম্বরখা  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ অ্যাথলসার আইনর্ (S.7132B/A.10018) স্বাক্ষর ক্নরনের্, যানে 

সু্কলগুথলনক্ োনের সু্কনলর থর্রাপত্তা পথরক্ল্পর্াগুথলর পয নানলাচর্া এবং উন্নয়র্ পথরচালর্া ক্রার 

সময় র্ীরব আেনের অ্যালাম ন থসনেনমর বযব ার থবনবচর্া ক্রা আবশ্যক্ ক্নর৷ গভর্ নর 

অ্যাথলসার বাবা-মা, লথর এবং ইলার্ আল ানেফ, অ্যাথলসার পথরবানরর অ্র্যার্য সেসয, হেট 

থসনর্টর এথলজা থরচথলর্-হমলথর্ক্, সংসে সেসয হক্র্ হজনরাথস্ক, সংসে সেসয মাইক্ 

হবনর্নেনটা,  যাম্পটর্ হবস সু্কল থেথিনের সুপাথরর্নটর্নেন্ট লাস ন হেনমর্নসর্ এবং 

ইউর্াইনটে হফোনরশ্নর্র অ্ফ টটচানস নর (United Federation of Teachers) সভাপথে মাইনক্ল 

মযালগ্রু এর সানি থবনল স্বাক্ষর ক্নরর্।  

  

"বন্দকু্ সথ ংসোর প্রভাবনক্ ধ্বংস ক্রনে আমরা এক্টট হেশ্-হর্েৃস্থার্ীয় থবনলর পযানক্জ পাস 

ক্রার জর্য হয ক্াজ ক্নরথে োর জর্য আথম গথব নে, থক্ন্তু এটট এক্টট চলমার্ লডাই এবং আমরা 

হসখানর্ িামনে পাথর র্া," গভর্ নর হ াকল িম্বলম্বের্। "আমরা আক্রমণাত্মক্ পেনক্ষপ হর্ওয়া 

চাথলনয় যাব যেক্ষণ র্া থর্উ ইয়নক্নর প্রথেটট থশ্শু অ্ি ন ীর্ েুর্ নটর্ার ভয় মুক্ত  নয় থশ্ক্ষা গ্র নণর 

জর্য থর্রাপে র্া  য়। এই ক্ারনণই আথম অ্যাথলসার আইনর্ স্বাক্ষর ক্রনে হপনর গথব নে যা 

আইনর্র এক্টট বাস্তব এবং অ্ি নপণূ ন অ্ংশ্, যা এক্টট সক্রক্রয় বন্দকু্ চালর্ার পথরথস্থথের হক্ষনে 

মূলযবার্ সময় এবং জীবর্ বা াঁচানে পানর, এমর্ থসনেমগুথলনক্ মূলযায়র্ ক্রা সু্কল হজলাগুথলর 

জর্য বাধ্যোমূলক্ ক্নর।"  

  

"প্রথেথেনর্র হশ্নে আমানের থশ্ক্ষািীরা যানে সু্কল হিনক্ থর্রাপনে বাথড যায় ো থর্ক্রিে ক্রা 

এক্টট সম্প্রোয় থ সানব আমানের সব হচনয় বড োথয়ত্বগুথলর মনধ্য এক্টট," হলফম্বের্োন্ট 

গভর্ নর হডলগাম্বডা িম্বলম্বের্। "অ্যাথলসার আইনর্ স্বাক্ষর ক্রার মাধ্যনম গভর্ নর হ াক্ল 

আমানের সু্কনল বাচ্চানের সুরথক্ষে রাখনে এবং গণ-গুথল চালানর্ানক্ হরাধ্ ক্রার জর্য সু্কল 



হজলাগুথলনক্ এক্টট অ্থেথরক্ত বযবস্থা প্রোর্ ক্রনের্৷ এই থর্রাপত্তার বযবস্থা রাখা  নল যখর্ মা-

বাবারা োনের বাচ্চানের প্রথেথের্ সু্কনল পাঠার্ েখর্ োনের ভয় ক্মানে সা াযয ক্রনব।"  

  

2019 সানলর হফব্রুয়াথরনে, অ্যাথলসা আল ানেফ হলাথরোর পাক্নলযানের মানজনাথর হোর্মযার্ 

েগলাস  াই সু্কনল (Marjorie Stoneman Douglass High School) এক্টট গণ-গুথল চালানর্ার 

র্টর্ায় থর্ ে  র্। োর মা এবং বাবা, লথর এবং ইলার্ আল ানেফ োর স্মথৃেনে এক্টট থভথত্ত 

স্থাপর্ ক্নরনের্ এবং সু্কনলর ভবর্গুথলনে র্ীরব পযাথর্ক্ অ্যালানম নর থসনেম গ্র নণর পনক্ষ 

সমি নর্ প্রোর্ ক্নরনের্। এক্টট সু্কনলর এলাক্ায় সমস্ত আইর্ প্রনয়াগক্ারীনক্ সরাসথর এক্টট 

সেক্নো প্রনয়াগ ক্রা এক্টট সক্রক্রয় বন্দকু্ চালর্ার পথরথস্থথেনে মূলযবার্ সময় বা াঁচানে পানর 

এবং োৎক্ষথণক্ পুথলনশ্র প্রথেক্রক্রয়া সক্ষম ক্রনে পানর।  

  

এই থবনল সু্কলগুথলনক্ োনের হজলা-স্তনরর সু্কল থর্রাপত্তার পথরক্ল্পর্াগুথল তেথর ক্রার সময় 

োনের উপনযাথগো থবনবচর্া ক্রা ো আবশ্যক্ ক্রনে  নব এবং থবক্রডংনয়র স্তনরর থর্রাপত্তার 

পথরক্ল্পর্াগুথলর মনধ্য োনের অ্ন্তভভ নক্ত ক্রার জর্য স্পষ্টভানব অ্র্ুনমাের্ ক্রনে  নব। পযাথর্ক্ 

অ্যালানম নর থসনেমগুথল হক্র্ার জর্য মাে ক্নয়ক্  াজার েলার খরচ  নে পানর এবং এক্টট 

স্মাটননফার্ অ্যাপ থ সানব োসরুনম বাস্তবায়র্ ক্রা হযনে পানর।  

  

উভালনে, হটক্সাস এবং এর আনগর অ্নর্ক্ েুুঃখজর্ক্ র্টর্ার পনর এই থবলটট থর্উ ইয়নক্নর 

সু্কলগুথলনক্ থর্রাপে ক্রার জর্য গুরুত্বপূণ ন পেনক্ষপ। এই বযবস্থাটট থর্ক্রিে ক্রনে সা াযয 

ক্রনব হয এক্টট সু্কনল সথ ংসোর ভয়াব  র্টর্ায় আইর্ প্রনয়াগক্ারীরা যে দ্রুে সম্ভব সাডা 

থেনে পানরর্ এবং সমস্ত উপলব্ধ আইর্ প্রনয়াগক্ারী ক্মীনের প্রথেক্রক্রয়া জার্ানে হক্ানর্া থবলম্ব 

হর্ই। প্রথেক্রক্রয়ার সমনয় বা াঁচানর্া থমথর্টগুথল জীবর্ বা াঁচানে পানর।  

  

হেে বসম্বর্ের এবলজা হরইচবলর্-হর্লবর্ক িম্বলম্বের্, "বন্দনুক্র সথ ংসো অ্নর্ক্ 

পথরবানরর জীবর্নক্ হভনে থেনয়নে, থক্ন্তু অ্যাথলসার আইর্ আমানের বাচ্চানের সু্কনল থর্রাপে 

রাখার জর্য এক্টট গুরুত্বপূণ ন পেনক্ষপ। আথম অ্যাথলসার মা লথর এবং োর পুনরা পথরবানরর 

শ্ক্রক্ত এবং স্থইনয ন থবক্রস্মে যারা 2018 সানল োনের থপ্রয় অ্যাথলসানক্  ারানর্ার পনর সু্কনলর 

থর্রাপত্তানক্ উন্নে ক্রানক্ োনের থমশ্র্ বাথর্নয়নে। এই গুরুত্বপূণ ন আইনর্ স্বাক্ষর ক্রার জর্য 

গভর্ নর হ াক্লনক্ ধ্র্যবাে। বন্দকু্ সথ ংসোর থবরুনে অ্গ্রগথে সম্ভব এবং থর্উ ইয়ক্ন হসই পনি 

হর্েৃত্ব থেনে।"  

  

অোম্বসেবল সেসে হকম্বর্ি হজম্বরাবস্ক জুবর্য়র িম্বলম্বের্, "আমরা সারা হেনশ্র সু্কলগুথলনে 

েুুঃখজর্ক্ র্টর্া র্টনে হেখনে িাক্ার সময় প্রিম প্রথেক্রক্রয়াক্ারী এবং জরুথর পথরনেবাগুথলর 

দ্রুে থবজ্ঞথিক্রণ থর্ক্রিে ক্রার জর্য পযাথর্ক্ অ্যালাম নগুথল এক্টট গুরুত্বপূণ ন পেনক্ষপ এবং 

হসগুথল এমর্ থক্েভ  যা সমস্ত সু্কনল িাক্া উথচে৷ অ্যাথলসার মা লথর, োর জ্ঞাথে ভাই জযাথের্ এবং 

োনের পথরবানরর অ্োন্ত সমি নর্ এই থবলটট পাশ্ ক্রা এবং আইনর্ স্বাক্ষর ক্রার জর্য অ্েযন্ত 

গুরুত্বপূণ ন থেল। এই আইর্টট অ্যাথলসার স্মথৃেনক্ সম্মার্ ক্রা অ্বযা ে রাখনব। আথম গভর্ নর 

হ াক্লনক্ পেনক্ষপ হর্ওয়ার জর্য এবং এই থবনল স্বাক্ষর ক্রার জর্য ধ্র্যবাে জার্াই যা 

আমানের সু্কলগুথলনক্ থর্উ ইয়ক্ন জনুড থশ্ক্ষািীনের জর্য থর্রাপে ক্নর েভলনব।"  

  



অোবলসার র্া লবর আল াম্বডফ িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়নক্নর অ্যাথলসার আইর্ পাস ক্রা রাজয 

জনুড থশ্ক্ষািী এবং থশ্ক্ষক্নের জীবনর্ এক্টট সথেযক্ানরর থবথর্নয়ানগর প্রথেথর্থধ্ত্ব ক্নর৷ সময় 

জীবনর্র সমার্ এবং এইভানব আমানের হমনয় অ্যাথলসানক্ সম্মার্ ক্রা আমানের সু্কলগুথলনক্ 

থর্রাপে ক্রনে সা াযয ক্রনব।"  

  

ইউর্াইম্বেড হফডাম্বরের্ অফ টেচাম্বস নর সভাপবে র্াইম্বকল র্ুলগ্রু িম্বলম্বের্, "এমর্ 

সমনয় যখর্ অ্নর্ক্ রাজর্ীথেথবেরা বন্দনুক্র সথ ংসো হমাক্ানবলা সম্পনক্ন ক্াজ র্া ক্নর শুধ্ু 

ক্িা বলনের্ েখর্ গভর্ নর হ াক্ল পেনক্ষপ থর্নের্। থর্উ ইয়নক্নর বন্দনুক্র আইর্নক্ শ্ক্রক্তশ্ালী 

ক্রা হিনক্ শুরু ক্নর সু্কনলর থর্রাপত্তার থেনক্ র্জর হেওয়া এবং থশ্ক্ষাথবেনের জর্য অ্ি নপূণ ন 

হরে লযানগর প্রথশ্ক্ষণ প্রোর্ ক্রার আজনক্র ক্াজ পয নন্ত, গভর্ নর হ াক্ল আমানের বাচ্চানের 

রক্ষা ক্রার জর্য থশ্ক্ষাথবে এবং অ্থভভাবক্নের সানি ো াঁথডনয়নের্।"  

  

 োম্পের্ হিস সু্কম্বলর (Hampton Bays School) হজলার সুপাবরর্ম্বের্ম্বডন্ট লাস ন 

হেম্বর্র্ম্বসর্ িম্বলম্বের্, "সু্কনলর থর্রাপত্তা সু্কনলর হর্োনের সনব নাচ্চ অ্গ্রাথধ্ক্ার থ সানব 

অ্বযা ে রনয়নে। অ্যাথলসার আইর্, ERPO, বন্দকু্ সংক্রান্ত সুরক্ষার বযবস্থা, আইর্ প্রনয়াগক্ারীর 

সানি অ্ংশ্ীোথরত্ব এবং মার্থসক্ স্বানস্থযর জর্য সংস্থার্গুথলর মনো সরঞ্জামগুথল সু্কনলর 

থর্রাপত্তার জর্য এক্টট ব্লুথপ্রনন্টর অ্ংশ্ যা হজলাগুথলনক্ থর্রাপে সু্কল সম্প্রোয় পথরক্ল্পর্া 

ক্রনে, মাথর্নয় থর্নে এবং তেথর ক্রনে হেয়৷ এই গুরুত্বপূণ ন থবেনয় োনের প্রগাঢ় হফাক্ানসর 

জর্য গভর্ নর হ াক্ল এবং আইর্সভানক্ ধ্র্যবাে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেে ইউর্াইম্বেড টেচাস ন হপ্রবসম্বডন্ট অোক্তি পোম্বলাো িম্বলম্বের্, "এক্টট 

থর্রাপে, সুরথক্ষে, স্বাগে থশ্ক্ষার পথরনবশ্ আমানের থশ্ক্ষািীনের জর্য, োনের সানি ক্াজ ক্নর 

এমর্ ক্মী এবং আমানের পাবথলক্ সু্কল থসনেনমর উপর থর্ভনরশ্ীল পথরবারগুথলর জর্য 

অ্েযাবশ্যক্। সু্কল থর্রাপত্তার েলগুথল োনের ক্ানে উপলব্ধ সমস্ত সরঞ্জামগুথল পয নানলাচর্া 

ক্রনে ো থর্ক্রিে ক্রা সাধ্ারণ জ্ঞার্ যা এক্টট সংক্নটর হক্ষনে জরুরী প্রথেক্রক্রয়া দ্রুে ক্রনে 

স ায়ো ক্রনে পানর। গভর্ নর হ াক্ল এবং আইর্সভা বানফনলা, উভালনে এবং এই রাজয জনুড 

সক্রম্মথলে ট্রমা সু্কল সম্প্রোনয়র প্রথেক্রক্রয়ায় প্রকৃ্ে হর্েৃত্ব হেথখনয়নের্ এবং আমরা এখানর্ 

োনের পেনক্ষপনক্ সাধ্ুবাে জার্াই।"  

  

বর্উ ইয়কন হেে কাউক্তিল অফ সু্কল সুপাবরর্ম্বের্ম্বডন্টম্বসর (New York State Council 

of School Superintendents ) বর্ি না ী পবরচালক চাল নস হডক্তিম্বকর িম্বলম্বের্, "বানফনলা 

এবং উভানড সাম্প্রথেক্ েুখ:জর্ক্ র্টর্াগুথল সু্কল সুপাথরর্নটর্নেন্টনের জর্য এক্টট বেনমার্ 

উনেগনক্ েভ নল ধ্নরনে: আমরা থক্ আমানের সম্প্রোনয়র জর্য এবং থর্নজনের জর্য থর্ক্রিে 

ক্রনে পাথর হয আমরা আমানের োে এবং ক্ম নচারীনের থর্রাপে রাখনে প্রথেথের্ যা থক্েভ  ক্রা 

সম্ভব ো ক্রথে? আমানের রাজয সরক্ার এবং আইর্ প্রনয়াগক্ারী সংস্থার অ্ংশ্ীোরনের 

প্রনয়াজর্ এবং র্েভর্ রাজয আইর্গুথল ক্ীভানব আমানের হসই লক্ষয অ্জননর্ স ায়ো ক্রনে 

পানর হস সম্পনক্ন সু্কল হজলার হর্োনের জার্ানর্ার জর্য এক্ সানি ক্াজ ক্রার জর্য উন্মুখ।"  

  

বর্উ ইয়কন হেে PTA হপ্রবসম্বডন্ট ডার্া প্লাটের্ িম্বলম্বের্, "এই েুুঃসমনয়, আমানের বাচ্চানের 

এবং থশ্ক্ষক্নের সু্কনল থর্রাপে রাখার জর্য থর্উ ইয়নক্নর েীক্ষ্ণ আনলার হফাক্াস স্বাগে এবং 



সটঠক্। আমানের থশ্শুনের এবং আমানের েরুণ-েরুণীনের পানশ্ ো াঁডানর্ার জর্য আমরা 

গভর্ নর হ াক্ল এবং এই গুরুত্বপূণ ন আইনর্র স্পর্সরনের সাধ্ুবাে জার্াই - এবং জাথর্ হয োনের 

NYS PTA-হে অ্ংশ্ীোর আনের্।"  

  

বর্উ ইয়কন হেে সু্কল হিাডনম্বসর অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (New York State School Boards 

Association) বর্ি না ী পবরচালক রিােন স্নাইডার িম্বলম্বের্, "আমরা স্বীক্ার ক্থর হয পযাথর্ক্ 

অ্যালাম ন থসনেমগুথল এক্টট সু্কল হজলার থর্রাপত্তা হপ্রানটাক্লগুথলনে এক্টট গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া 

পালর্ ক্রনে পানর৷ আমরা গভর্ নর এবং আইর্সভার প্রনচষ্টার প্রশ্ংসা ক্থর যানে থর্ক্রিে ক্রা 

যায় হয হজলাগুথলর এই ধ্রনর্র থসনেনমর সম্ভাবয মূলয থবনবচর্া ক্রার ক্ষমো রনয়নে এবং 

পযাথর্ক্ অ্যালাম ন স্থাপর্ ক্রা োনের সু্কলগুথলর জর্য এক্টট উপযুক্ত থর্রাপত্তা সংক্রান্ত সেক্নো 

 নব থক্র্া হস থসোন্ত হর্ওয়ার জর্য।"  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর সু্কল অোডবর্বর্ম্বেের অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (School Administrators 

Association of New York) বর্ি না ী পবরচালক হকবভর্ কোবস িম্বলম্বের্, "অ্যাথলসার 

আইনর্র প্রবেনর্ হেখায় থক্ভানব থর্উ ইয়ক্ন োে এবং থশ্ক্ষাথবেনের সুরক্ষার জর্য 'থক্েভ  ক্রনে - 

যা হ াক্ থক্েভ  ক্রনে' সু্কনলর অ্ধ্যক্ষনের হেশ্বযাপী আনবেনর্র প্রথেক্রক্রয়ায় হর্েৃত্ব থেনয়নে৷ 

যখর্ গভর্ নর এই থবনল স্বাক্ষর ক্রনবর্, েখর্ থশ্ক্ষাথবে এবং আইর্ প্রনয়াগক্ারী ক্ম নক্েনানের 

ক্ানে আমানের সু্কনল এক্জর্ সক্রক্রয় শুযটার বা সথ ংস পথরথস্থথে হমাক্ানবলার জর্য আরও 

এক্টট  াথেয়ার িাক্নব। থর্উ ইয়ক্ন হেনটর সু্কল অ্যােথমথর্নিটর অ্যানসাথসনয়শ্র্ গভর্ নর 

হ াক্ল হয হর্েৃত্ব প্রেশ্ নর্ ক্নরনের্ োর প্রশ্ংসা ক্নর এবং থর্উ ইয়নক্নর সু্কলগুথলনক্ রক্ষা ক্রার 

জর্য আরও শ্ক্রক্তশ্ালী পেনক্ষপনক্ সমি নর্ ক্নর চনলনে। সমস্ত োেনের আমানের সু্কনল 

থর্রাপে হবাধ্ ক্রা উথচে এবং আমানের থশ্শুনের সুরক্ষার জর্য থশ্ক্ষক্নের ক্ানে প্রনয়াজর্ীয় 

সরঞ্জাম িাক্নে  নব।"  

  

গ্রার্ীণ সু্কল সবর্বের (Rural Schools Association) বর্ি না ী পবরচালক হডবভড বলেল, 

এসম্বকায়ার িম্বলর্, "গ্রামীণ সু্কল অ্যানসাথসনয়শ্র্ োে এবং ক্মীনের থর্রাপত্তা হজারোর ক্রার 

জর্য বথধ্ নে প্রনচষ্টানক্ সমি নর্ ক্রনে হপনর আর্ক্রন্দে৷ েুুঃখজর্ক্ভানব, সু্কনলর শুটটংনয়র র্টর্া 

বেনমার্ অ্র্ুশ্ীলনর্র োরা ধ্ীর ক্রা যায়থর্। পুথলশ্ এবং জরুরী ক্মীনের দ্রুে থবজ্ঞথিক্রণ 

জীবর্ বা াঁচানে পানর এবং আমরা এই অ্থেথরক্ত বযবস্থার দ্রুে বাস্তবায়নর্র আহ্বার্ জার্াই। 

আমরা রানজযর হর্োনের সানি ক্াজ ক্রনে হপনর আর্ক্রন্দে  নয়থে যানে সু্কনলর পথরনবনশ্ 

িাক্া বযক্রক্তনের জর্য অ্থেথরক্ত সুরক্ষা প্রোনর্র উনেনশ্য র্েভর্ অ্র্ুশ্ীলর্ এবং র্ীথের থবেনয় 

সনচের্ো বকৃ্রে ক্রা যায়। RSA এই সংক্ট সমাধ্ানর্র জর্য গভর্ নরনক্ সাধ্ুবাে জার্ায়।"  

  

ব ৃস্পথেবানরর থবল স্বাক্ষনরর র্টর্ার সমনয়, গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেনটর সেয সম্প্রসাথরে 

হরে লযাগ আইর্নক্ থর্নর এক্টট শ্ক্রক্তশ্ালী এবং বহুমুখী জর্থশ্ক্ষা প্রচার শুরু ক্রার 

পথরক্ল্পর্ার রূপনরখা প্রোর্ ক্নরনের্ - থশ্ক্ষাথবে এবং মার্থসক্ স্বাস্থয হপশ্াোরনের উপর 

এক্টট থর্থেনষ্ট হফাক্াস স । এই গ্রীনে, রাজয সু্কল হবােন, সুপাথরর্নটর্নেন্ট, থশ্ক্ষক্, সু্কল 

সম্পথক্নে হপশ্াোর, অ্ধ্যক্ষ এবং অ্থভভাবক্-থশ্ক্ষক্ সথমথেগুথলর জর্য বযক্রক্তগে এবং ভাচভ নয়াল 

প্রথশ্ক্ষনণর এক্টট থসথরজ প্রোনর্ অ্ংশ্ীোর  নব৷ এক্টট এক্সটট্রম থরস্ক হপ্রানটক্শ্র্ অ্েনার 

(Extreme Risk Protection Order, ERPO) ফাইল ক্রার জর্য প্রনয়াজর্ীয় ক্াগজপে থক্ভানব 



এবং ক্খর্ সম্পূণ ন ক্রনে  নব এবং হসই সানি প্রশ্নগুথলর থক্ভানব হমাক্াথবলা ক্রনে  নব, এই 

প্রথশ্ক্ষণগুথল ো স্পষ্টভানব থর্নেনশ্ ক্রনব।  

  

উপরন্তু, রানজযর হর্োরা থবনশ্ে ক্নর স্থার্ীয় এবং ক্াউথন্ট আইর্ প্রনয়ানগর জর্য এক্াথধ্ক্ 

হগালনটথবল তবঠক্ ক্রনবর্, হযখানর্ োরা আইনর্র অ্ধ্ীনর্ প্রনয়াজর্ীয় র্েভর্ র্ীথে এবং প্রক্রক্রয়া 

এবং বাস্তবায়নর্র জর্য সনব নাত্তম অ্র্ুশ্ীলনর্র থবস্তাথরে থববরণ হেনবর্। এই হগালনটথবলগুথল 

রাজয পুথলশ্ (State Police) এবং থমউথর্থসপযাল পুথলশ্ হট্রথর্ং ক্াউক্রিনলর (Municipal Police 

Training Council) হর্েৃত্বাধ্ীর্ িাক্নব, যা ক্রক্রথমর্াল জাথেস সাথভননসস থবভানগর (Division of 

Criminal Justice Services) মনধ্য অ্বথস্থে। জরুথর ক্ল হসন্টার হপশ্াোরনের জর্য প্রথশ্ক্ষণও 

তেথর ক্রা  নব।  

  

রাজয থেক্রজটাল এবং শ্ারীথরক্ থশ্ক্ষামূলক্ উপক্রণগুথলর এক্টট থবস্েৃে সুযট তেথর ক্রনে যা 

আগামী সিা  এবং মাসগুথলনে উনন্মাচর্ ক্রা  নব। এর মনধ্য রনয়নে থশ্ক্ষাথবে এবং মার্থসক্ 

স্বাস্থয হপশ্াোরনের জর্য গুরুত্বপূণ ন েিয, পাবথলক্ সাথভননসর হর্ােণা এবং হসাশ্যাল থমথেয়ার 

থবেয়বস্তু স  এক্টট পরু্থব নর্যাস ক্রা হরে লযাগ আইনর্র ওনয়বসাইট।  

  

18 হম, 2022-হে, গভর্ নর হ াক্ল এক্টট থর্ব না ী আনেনশ্ স্বাক্ষর ক্নরথেনলর্ যানে রাজয পুথলনশ্র 

এক্টট ERPO ফাইল ক্রা বাধ্যোমূলক্  য় যখর্ই োনের থবশ্বাস ক্রার সম্ভাবয ক্ারণ িানক্ হয 

হক্ার্ও বযক্রক্ত থর্নজর বা অ্র্যনের জর্য থবপনের ক্ারণ।  

  

6 জরু্, 2022-হে, গভর্ নর হ াক্ল হরে লযাগ আইনর্ উনেখনযাগয সম্প্রসারণ স  বন্দকু্ 

আইর্নক্ শ্ক্রক্তশ্ালী ক্রার জর্য এক্টট যুগান্তক্ারী আইর্ী পযানক্নজ স্বাক্ষর ক্নরর্। থবথধ্ 

S.9113-A/A.10502 এক্টট চরম ঝুাঁ থক্র সুরক্ষার আনেনশ্র থপটটশ্র্ োনয়র ক্রনে পানরর্ ো 

সম্প্রসারণ ক্নর হসখানর্ স্বাস্থযনসবা অ্র্ুশ্ীলর্ক্ারীনের অ্ন্তভভ নক্ত ক্নর যারা হক্ার্ বযক্রক্তনক্ গে 

েয় মানসর মনধ্য পরীক্ষা ক্নরনের্। আনেয়াস্ত্র লাইনসি ক্রার প্রথবধ্ার্ সংনশ্াধ্র্ ক্নর এটট 

থর্ক্রিে ক্রনে হয সম্ভাবয ক্ষথেক্ারক্ বযক্রক্তনক্ এক্টট আনেয়ানস্ত্রর লাইনসি প্রোর্ ক্রা  নব 

থক্র্া ো থর্ধ্ নারর্ ক্রার জর্য মার্থসক্ স্বাস্থয অ্র্ুশ্ীলর্ক্ারীনের থরনপাটননক্ থবনবচর্া ক্রা  নব।  

  

এোডাও যথে পুথলশ্ বা থেথিে অ্যাটথর্ ন থবশ্বাসনযাগয েিয পায় হয এক্জর্ বযক্রক্ত এমর্ ক্ানজ 

থলি  নব যার োরা থর্নজর বা অ্নর্যর মারাত্মক্ ক্ষথে  নে পানর ো নল োনের জর্য এক্টট 

ERPO োনয়র ক্রা এটট বাধ্যোমূলক্ ক্নর। হেট পুথলশ্ (State Police) ও থমউথর্থসপযাল পুথলশ্ 

প্রথশ্ক্ষণ পথরেনের (Municipal Police Training Council) জর্য এমর্ পথলথস ও প্রক্রক্রয়া তেথর 

ক্রা আবশ্যক্ ক্নর যা ক্খর্ ERPO থপটটশ্র্ প্রনয়াজর্  নব ো সর্াক্ত ক্নর।  

  

প্রসাথরে হরে লযাগ আইর্ বুধ্বার, জলুাই 6 এ ক্ায নক্র ক্রা  নব।  

  

###  
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